FORENINGEN NORDEN
REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE
ONSDAG DEN 8. FEBRUAR 2017 KL. 13 - 15
PÅ MOGENS JENSENS KONTOR, CHRISTIANSBORG
Til stede: Mogens Jensen (landsformand), Marion Pedersen (næstformand), Aage Augustinus,
Birte Fangel, Bent Jensen, Susanne Prip Madsen, og Merete Riber.
Referat: Peter Jon Larsen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra seneste møde 7. december 2016
Referatet blev godkendt.
3. Meddelelser
a. Landsformand/næstformand
Mogens Jensen kom med sin vurdering af den internationale situation og påvirkningen på det
nordiske samarbejde. Brexit ryster EU, Rusland, Ukraine og Trump er en cocktail, som kun kan
have et perspektiv, nemlig at vi kommer til at rykke mere sammen i Norden, og også styrke
samarbejdet med de baltiske lande. Vi skal også styrke det nordiske forsvarssamarbejde i den nye
situation, lige som vi løbende skal drøfte hvor Norden står i det nye verdenspolitiske billede, som
ændre sig fra dag til dag.
Nordvision har øget samproduktionen med 13 %, hvilket kun kan glæde os. Her indgår også
SKAM, som vi har forsøgt at få til Danmark. Vi arbejder stadig på at få et ungdomsrettet tiltag
sammen med DR koncertsalen og DR med folkene bag programmet.
Mogens havde deltaget på et velbesøgt møde i Midtvest-kredsen, hvor der havde været en god debat
med positiv respons på såvel det nordenpolitiske og jubilæet.
Aage Augustinus fortalte om arbejdet med Nordisk Kulturuge 1. – 7. oktober 2017 på Rødding
Højskole, som skred planmæssigt frem.
Mogens Jensen roste redaktionen bag Norden NU for interviewet med Dronning og interviewet
med Margot Wallström.
Susanne Prip Madsen syntes, det var spændende med det seneste nummer, som ramte nye
målgrupper.
Marion Pedersen gjorde opmærksom på, mødet i Dansk Sprognævn ikke har været afholdt endnu.

b. Forretningsudvalget, herunder udvalgene
Merete Riber rapporterede fra det seneste Uddannelsesudvalgsmøde, hvor udvalget havde haft en
drøftelse med Christian Lagoni, som var sat til at skrive ansøgningen til A. P. Møllerfonden om
skolearbejdet i forbindelse med jubilæumsåret. Det var mange gode ideer. Man havde også drøftet
biblioteksugen, hvor nu havde deltaget i det nordiske møde, og tema, forfattere og bøger var nu
valgt, men man manglede stadig at få tilsagn fra forfattere og forlag.
Birte Fangel havde, som foreningens repræsentant i Kulturfonden for Danmark og Finland,
deltaget i åbningen af en stort anlagt udstilling om Alvar Aalto på Kunsten i Ålborg.
Bent Jensen fortalte, at man i Nykøbing Falster fik besøg af den finske ambassadør i forbindelse
med Finlands 100 års jubilæum, lige som der var planlagt besøg til den finske venskabsby.
Susanne Prip Madsen fortalte om arbejdet i BSNGO Network (Baltic Sea, red.), hvor hun er
foreningens repræsentant. Der skulle holdes det store årlige møde på Island i maj. Hun fortalte også
om FNU, hvor hun skulle være dirigent på deres landsmøde den 25. marts.
Så fortalte hun endvidere om planerne i forbindelse med Folkemødet på Bornholm, hvor det nu er
klart, at Karen Ellemann og Mogens Jensen kommer til at optræde i det nordiske telt fredag den 16.
juni kl. 18 – 19. Hun forsøger at involvere de unge, så de kan hjælpe med at dele materiale ud –
gerne fra ladcykler el. lign. Vores materiale ligger også i Dansk Folkeoplysnings Samråds telt, lige
som vores roll-up er sat der.
Mogens Jensen forslog, at vi lavede nogle postkort, der kunne indeholde en flagkonkurrence,
balloner med logo på til at sætte på cyklerne mm.
c. Generalsekretær
Peter Jon Larsen fortalte om det videre arbejde med Nordisk Akademi i Skagen, hvor
Frederikshavns Kommune nu officielt var partner i projektet, der i første omgang drejer sig om at
samle interessenter til en konference i Skagen, for at få defineret formålet fra uddannelsesstederne.
Han fortalte også om de problemer, der havde været med den nordiske ledelse omkring Nordjobb,
som nu skulle løses på det kommende møde i FNF’s administrative kollegie.
4. Jubilæum 2019
Mogens Jensen henviste til referatet fra seneste jubilæumsudvalgsmøde den 18. januar, som lå på
nettet. Efterfølgende havde der været møde med VerdensTV, som står for formidlingen af
nabolandskanaler i dansk tv, og som hvert år afholder filmdage. De var positive over for ideen om
at afholde Nordiske Filmdage i 2019 – gerne i flere byer rundt om i landet. Man havde også drøftet
mulighederne for at frikøbe rettigheder til nordiske film, som så kunne vises via en app, lige som de
var positive over for at gå (økonomisk) med i et initiativ i Danmark omkring Skam (omtalt i
referatet).
Inden repræsentantskabsmødet vil vi samle op på de møder vi har holdt og de initiativer, der
allerede nu er i støbeskeen.
Han ville også følge op på Tillidsmandsmødet i Vejle ved at sende et brev til
lokalafdelingsformændene med en opfordring til at påbegynde de lokale kontakter til kulturliv og
institutioner.

Mht. den 15. april 2019 bliver en fællesnordisk fejring, hvilket er meget afgørende, ligge endnu hos
svenskerne – alle de andre har givet deres tilslutning til dette.
5. Økonomi
Peter Jon Larsen gennemgik regnskabet, som allerede nu forelå færdigrevideret. Der var et noget
større overskud, end vi havde forudsat i budgettet. Samtidig er der en ”ren” revisionspåtegning.
Besparelserne i 2016 – i forhold til budgettet – kan henføres til administrationsomkostningerne, der
var noget mindre end beregnet. Men i den forbindelse har vi også i 2016 fået tilbageført varme fra
Malmøgade, så alt er nu udlignet i forhold til vores gamle adresse. Men den indtægt kommer jo så
heller ikke igen i år. Vi har sparet på rengøring og service, på personaleomkostninger og
aktivitetsfonden, lige som vi har overført mere løn til projekter, end forudsat i budgettet. Det
betyder alt sammen, at vi kommer 160.000 kr. bedre ud af 2016, end forventet.
Forretningsudvalget tog regnskabet og redegørelsen til efterretning.
6. FNF
Peter Jon Larsen henviste til orienteringen under meddelelser, og så frem til de kommende møde i
dels det administrative kollegie som i præsidiet.
7. Forberedelse af landsstyrelsesmødet 18. mart i København og
repræsentantskabsmødet 20. maj i København
Mogens Jensen havde aftalt med vores minister, Karen Ellemann, at hun ville deltage og komme
med et oplæg på repræsentantskabsmødet. Han foreslog, at hans beretning kom til at tage
udgangspunkt i den politiske situation for Norden efter de geopolitiske forandringer, som verden pt.
var udsat for. Dermed kunne vi tage Jubilæet op, som tema på repræsentantskabsmødet, og der
fordybe os mere i også de organisatoriske dele. Han foreslog, at der på repræsentantskabsmødet så
ville være et panel til at sætte skub i debatten med flere af vores jubilæumsambassadører.
Mogens Jensen foreslog endvidere, at vi på landsstyrelsesmødet tog en temadrøftelse om Norden i
den nye geopolitiske situation med oplæg fra en af de forskere fra f.eks. DIIS.
Peter Jon Larsen henviste til dagsordenen for repræsentantskabsmødet:
Dagsorden for ordinært repræsentantskabsmøde skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Landsformandens beretning om virksomheden
3. Landsstyrelsens forslag til Strategi
4. Forslag fra landsstyrelsen
5. Forslag til behandling jf. § 7, stk. 4
6. Godkendelse af regnskaber
7. Fastsættelse af kontingenter
8. Godkendelse af justeret budget for det løbende år og budget for de to følgende år
9. Valg af landsformand
10. Valg af landsstyrelsesmedlemmer
11. Valg af to kritiske revisorer
12. Fastsættelse af næste års repræsentantskabsmøde

13. Temadrøftelse
a.) Oplæg til temadrøftelse
b.) Eventuelt forslag til udtalelse
14. Eventuelt
Ad 1 ville han foreslå Peter Palshøj. Ad 3 ville han forslå uændret, men at vi så tilføjer det notat om
jubilæet, som vil blive udarbejdet inden repræsentantskabsmødet. Ad 7, så fastsatte vi kontingenter
sidste år, så det skal vi ikke i år. Ad 8 godkendte forretningsudvalget et forslag til budgetter, der nu
kommer på landsstyrelsens dagsorden Ad 9 krævede forretningsudvalget genvalg.
Dette blev godkendt til udførelse og/eller videre indstilling.
8. Eventuelt – herunder næste møde
Næste møde er aftalt til
ONSDAG DEN 19. APRIL KL. 13 – 15
PÅ CHRISTIANSBORG
PJL/pjl 20.02.17

